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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

10 Decemeber 2009

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

Tillträdande ordförande FnollK Louise Kempe

Vice ordförande SNF Joel Wilsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:00 av Pontus.

�2 Val av justerare

Anton väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Det blev inget UO-möte, och inte heller något stormöte på
grund av tillsynes lågt intresse. Anton har tjatat på Dag om att hyra
Canyon.

• SNF: Planerar inför Cocktailparty som kommer att handla om EDIT.
Cederwall ska hjälpa till att bjuda in EDIT-personer. Kärnstyret har möj-
lighet att vara med i debatten om vi vill.

• DP: DP har lagat ett stort julbord och städat.

• F6: Snart händer ett ET-raj. Annars mest plugg för tillfället.

1



Protokoll 091210
Mötesnr. 17/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• Foc: Har fått No Fear sålt och fyllt på automater.

• FARM: Har samlat den nya truppen. Förutom de invalda är det ganska
många som vill vara med och engagera sig vid sidan av. Just nu arbetar
man bland annat med studiebesöket till CERN. FARM har även haft möte
med TRIA, men förhandlingarna blev inte så lyckade som man hoppats
eftersom TRIA inte var beredda att betala priset FARM begärde. TRIA
blir därmed inte en o�ciell sektionssponsor utan man har snarare kommit
överens om ett paket med föreläsningar.

• NollK: Nya nollK har haft julbord och har sytt på märken.

�4 Halvvägs

Vi går igenom vår verksamhetsplan punkt för punkt, för att se vilka mål vi
kommit en bit på och på vilka vi måste lägga mer krut.

• Det första målet var att förbereda inför avska�ande av kårobligatoriet. På
denna punkt var vi väldigt aktiva i början av höstterminen. Bland annat
pratade vi med Cederwall, diskuterade ämnet i samband med budgetläg-
gning på stormöte och pratade om olika alternativ för sektionsavgiften.
Finns mer att göra till våren.

Punkten avbryts ett kort tag eftersom Harald har tänkt på en sak. Vad
står det egentligen i stadgarna om vilka som får vara sektionsmedelem-
mar? Vad gäller exempelvis masterstudenter som inte tidigare studerat
på TF eller TM? Där står: 'Fysikteknologsektionen, benämns nedan som

sektionen, vid Chalmers studentkår är en ideell förening bestående av av

studerande vid utbildningsprogrammen teknisk fysik eller teknisk matem-

atik vid Chalmers tekniska högskola samt av studenter vid därtill associer-

ade masters program som ej är medlemmar i annan sektion.'

Frågan är därmed besvarad eftersom alla som borde kunna vara medlem-
mar får vara det.

• Punkt två, att utöka våra sektionslokaler är forhoppningsvis �xat den 18
december. Signes ska då besiktigas och därefter kan det börja användas
på riktigt. Emellertid oklart om det verkligen blir klart till dess.

• Det tredje målet, att samverka för trivsel och sammanhållning på pro-
grammet, kan också jobbas mer med. SNF har haft cocktailparty riktat
mot mastersstudenter och FARM försöker också locka �er mastersstuden-
ter. Vi har även infört nyhetsbrevet. Möjligen kan vi a�schera mer på
engelska. Exempelvis till julbordet.

• Punkt fyra, att se över möjligheter och konsekvenser av en insyning av
Focus arbetas på. Vi har tillsatt ett utskott som siktar på att ha presen-
terbart material till sektionsmöte 3.

• Punkt fem, att verka för �er skåp i F-sektionens lokaler har vi inte gjort.
Vi ska ta tag i skåpfrågan till våren.
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• Punkt sex, att bokbytardagarna ska fortsättas med och utvecklas har
skötts väl. I framtiden ska vi kampanja aggressivare inför dagen! Genom
att gå ut och informera direkt till klasserna.

• Den sjunde punkten, att verka för fortsatt tillgång till skyddsrummet eller
liknande lokal, har vi genomfört någorlunda. Cederwall sitter just nu i
förhandlingar för att sänka hyran. Vi avvaktar besked från hans sida.

• Mål åtta, om att revisionsberättelser ska lämnas in i tid arbetas också på.
Framförallt tjatar vi på dem som ännu inte lämnat in och arbetar på att
det i framtiden ska bli praxis att lämna in i tid. Vi måste synkronisera
våra ansträngningar med revisorns, så att kvarttalsredovisningar verkligen
görs och följs upp!

• Det nionde målet, att verka för öppnande av ett café i något av fysikhusen
är avklarat (utan någon större arbetsinsats från vår sida)! Typ 15 januari
hoppas man att cafet ska öppna. Bra jobbat!

• Mål nummer tio, att undersöka intresse och möjlighet till ett höstlov
har inte behandlats särskilt ingående, men vi har skickat ut en fråga på
utvärderingen så vi får se vad folk säger.

• Punkt elva, att verka för synliggörande av sektionen bland mastersstu-
denter har gjorts till viss del. En del a�schering görs på engelska och
nyhetsbrevet är riktat till alla! Vi ska jobba mer på det till våren.

• Vad gäller punkt tolv, att se till att alla mastersstudenter kan få infor-
mation om sina rättigheter och skyldigheter gentemot sektionen, har den
knappt arbetats med. Till våren ska en sammanfattning på engelska över
relevanta saker om sektionen göras. Anton tar på sig huvudansvaret.

• Övriga saker att göra till våren: Vi ska ta en bild av nya styret och
sätta upp på dörren. Måla om Focus? Arbeta för �er studieplatser. Vi har
mer att göra!

�5 Programråd - Teknisk Fysik mastersrepresen-
tant

Frida har frågat två teknologer i förbifarten om de var intresserade av att sitta
som mastersrepresentanter i programrådet TF. Den ene verkade något intresser-
ad. Egentligen behöver personen i fråga bara sitta till i höst, med andra ord inte
ett så hemskt åtagande, men man får gärna sitta längre. Vi ska prata mer med
teknologen, men har inte stängt för andra sökande! Valet lär ske i början av
nästa läsperiod.

�6 Institutionsråd

Edvin är egentligen rätt så sugen. I många andra institutionsråd väljer man
gärna in lite äldre elever eftersom det är bra om personen i fråga läst några
av kurserna som institutionen erbjuder. I fallet matematik läser man många av
kurserna i ettan och att Edvin 'bara' går i tvåan gör inte så mycket.
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Om Edvin blir invald skulle han vilja titta närmre på kurserna som F och
TM beställer. Edvin har erfarenhet från tiden i SNF och kan sitta ganska länge.

Beslut: Att välja Edvin till represent i institutionsrådet på matematik. Tuss
skickar något som han hittar till Edvin.

�7 Sektionens dag

Kärnstyret har spånat mer på en eventuell utvidgning av sektionens dag. Bland
annat vore det kanske trevligt att ha en F:are om F föreläsning. Förslaget
diskuteras vidare. Vi kommer fram till att ett trevligt upplägg vore att börja
med en F:are om F föreläsning med två före detta F:are i någon föreläsningssal
och sedan bjuda alla på rulltårtsdup eller liknande i Focus. Stefan ska undersöka
om Folke och Peter Apell i alumninätverket har några lämpliga kandidater.

�8 Övrigt

• Bilen: Det var mycket snack om Britney tidigare under hösten. Micke
undrar om vi någonsin tog något allmänt beslut om att vi tyckte att det
var ok att kommittéer betalar delar av försäkringsnotor vid krockar. Det
gjorde vi inte och vi resonerade lite om att vi kanske inte ville göra det
eftersom att det skulle kunna bli för vägledande. Vi borde kanske ta något
allmänt beslut i alla fall, som kassörer i kommittèer kan luta sig emot om
revisorn någon gång skulle klaga.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�01�21.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:03.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Anton Körkkö
Justerare
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